
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

ak ty wo wa nych jo na mi hol mu obro ni³ z wy -
ró¿ nie niem w gru dniu 2004 ro ku. Od lu te go
2005 ro ku pra cu je w Za k³a dzie Opto e lek tro ni -
ki In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki
na sta no wi sku ad iunk ta. 

Jest wspó³ au to rem po nad dwu dzie stu ar ty -
ku ³ów w cza so pi smach na u ko wych, ta kich
jak: „Opti cal Ma te rials”, „Jo ur nal of Al lo ys
and Com po unds”, „Jo ur nal of Lu mi ne scen ce”
i „Che mi stry of Ma te rials”. Od 2002 ro ku by³
wy ko naw c¹ dzie siê ciu pro jek tów ba daw czych
Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych, re a li zo wa nych
w Po li tech ni ce War szaw skiej i In sty tu cie Tech -
no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych, z cze go
trze ma kie ro wa³. W la tach 2004–2008 bra³
udzia³ w pra cach Sie ci Do sko na ³o œci NE MO
w 6. Pro jek cie Ra mo wym Unii Eo ro pej skiej.
W 2010 ro ku otrzy ma³ na gro dê ze spo ³o w¹
I stop nia Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej za
osi¹ gniê cia na u ko we w la tach 2008–2009.

Po za pra c¹ na u ko w¹ zaj mu je siê wspi nacz -
k¹ wy so ko gór sk¹.
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MAR CIN
PIOTR KACZ KAN
Mar cin Piotr Kacz kan uro dzi³ siê 29 paŸ dzier -
ni ka 1974 ro ku w War sza wie. Dzie ciñ stwo
spê  dzi³ w Ni dzi cy, gdzie ukoñ czy³ Szko ³ê Pod -
sta wo w¹ nr 1 im. Mi ko ³a ja Ko per ni ka, a na s -
têp nie XV Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Sta ni -
s³a wa Wy spiañ skie go. W 1993 ro ku roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, które ukoñ czy³ po 5 la tach. Od
1994 do 1996 ro ku by³ rów nie¿ stu den tem
Wy dzia ³u Fi zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Pra cê dy plo mo w¹ Za ga dnie nie emi sji wi dzial -
nej w la se ro wych kry szta ³ach YA lO3:Ho+3 wy -
ko na³ w Za k³a dzie Opto e lek tro ni ki In sty tu tu
Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki (IMiO) Po -
li tech ni ki War szaw skiej pod kie run kiem Mi -
cha ³a Ma li now skie go. Pra ca zdo by ³a pierw sz¹
na gro dê w kon kur sie im. A. Smo liñ skie go na
naj lep sz¹ pra cê z dzie dzi ny opto e lek tro ni ki
w 1998 ro ku, zor ga ni zo wa nym przez Pol ski
Ko mi tet Opto e lek tro ni ki Sto wa rzy sze nia
Elek try ków Pol skich. W 1998 ro ku roz po cz¹³
stu dia dok to ranc kie na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej na kie run ku Elek tro ni ka i Te le ko mu -
ni ka cja. W 2001 ro ku otrzy ma³ Sty pen dium
Rz¹ du Fran cji, w ra mach które go odby³ sta¿
w La bo ra to rium Fi zy ko-Che mii Ma te ria ³ów Lu -
mi ne scen cyj nych na Uni wer sy te cie w Ly o nie,
gdzie zaj mo wa³ siê pra c¹ nad wy twa rza niem
œwia t³o wo dów pla nar nych me to d¹ im plan ta cji
jo nów. Roz pra wê dok tor sk¹ Wa run ki wzbu -
dza nia pro mie nio wa nia krót ko fa lo we go w la -
se ro wych kry szta ³ach Sr La Ga3O7 i Sr La GaO4




